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Forgangslisti ríkisstjómar vegna hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB, vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu og
ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og málsnr.:

Tilskipun um neysluvatn er á vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu

Stutt lýsing á efni/markmið:
Reglur um neysluvatn er að finna í neysluvatnstilskipun ESB 98/38/EBE sem hefur verið innleidd í
Íslenskan rétt í samræmi við skuldbindingar Íslands skv. EES-samningnum. Tilgangur
tilskipunarinnar er að vernda heilsu fólks gegn skaðlegum áhrifum hverskonar af völdum mengunar
með því að tryggja að neysluvatn sé heilnæmt og hreint. Eftirlit með neysluvatni er í höndum
heilbrigðisnefnda en samræming eftirlits er í höndum Matvælastofnunar, sem veitir jafnframt
leiðbeiningar og umsagnir. Ef vatnsveitur þjóna færri en 50 manns eða 20 heimilum/sumarbústöðum
þá hafa heilbrigðisnefndir ekki reglubundið eftirlit með þeim, nema veiturnar þjóni
matvælafyrirtækjum. Nýjar reglur á þessu sviði geta haft mikil áhrif á starfsemi sveitarfélaga.

Staða máls innan ESB:
Neysluvatn: Málið er hjá ráðinu og Evrópuþinginu.

Hvers vegna er málið á forgangslista?

Tryggja þarf að breytingum á núverandi ESB-regluverki fylgi ekki óþarfa byrðar á stjórnsýsluna og
að nálægðarreglan og hagsmunir sveitarfélaga séu Í heiðri höfð.

Helstu hagsmunaaðilar á Islandi:

Sveitarfélög Og neytendur
Markmið með hagsmunagæslu Islands:

Tryggja þarf að breytingum á núverandi ESB-regluverki fylgi ekki óþarfa byrðar á stjórnsýsluna og
að nálægðarreglan og hagsmunir sveitarfélaga séu Í heiðri höfð.

Markhópur (stofnanir ESB, þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):

Ráðið og Evrópubingið
Tímamörk:

2020
Tengiliðir hjá ESB:

DG Environment (DG ENV), króatíska formennskan í ráðinu, Committe on the Enivornment,
Publich Health and Food Safetv hiá Evrópubinginu.
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Margrét Sigurðardóttir/Grímur Jóhannsson á meðan MS er í fæðingarorlofi (til feb/mar 2020).

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):

'7-tvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ólafur Friðriksson fulltrúi ANR í Brussel
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Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa matvæla og landbúnaðar

Hvernig skal hagsmuna gætt?

Staðfesting ráðherra

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við mat á árangri):
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Forgangslisti rikisstjórnar vegna hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB, vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu og
ef þörf el' á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og málsnr.:

Áætlun ESB um þol gegn sýklalyfjaónæmi er mál á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB

Stutt lýsing á efni/markmið:

Evrópska aðgerðaáætlunin "ein heilsa" gegn sýklalyfjaþoli (the new EU One Health Action Plan
against AMR) var kynnt í júní 2017. Markmið áætlunarinnar er að takast á við vandann sem felst í
því að bakteríur í dýrum og mönnum eru orðnar ónæmar fyrir sýklalyfjum ..

Staða máls innan ESB:

Markmið áætlunarinnar er að takast á við vandann sem felst í því að bakteríur í dýrum og mönnum
eru orðnar ónæmar fyrir sýklalyfjum, en ekki síður að vinna að ramma fyrir framtíðaraðgerðir gegn
sýklalyfjaónæmi sem nýtast í að búa til gott regluverk og stefnumótun á þessu sviði.

Framkvæmdastjórnin hefur í því sambandi m.a. lagt áherslu á endurskoðun löggjafar eins og t.a.m.
löggjafar um dýraheilbrigði þar sem rík áhersla er lögð á eftirlit með sýklalyfjaónæmi í súnum og
gistilífsbakteríum í dýrum og matvælum með tilliti til nýrrar vísindalegrar þróunar og
gagnasöfnunar. Eins liggur fyrir að endurskoða löggjöf um tilkynningu um smitsjúkdóma hjá
mönnum m.t.t. nýjustu þróunar á sviði vísinda.

Framkvæmdastjórnin hefur einnig sett í forgang að skilgreina og meta ónæmar bakteríur sem valda
smitandi dýrasjúkdómum undir nýju dýraheilbrigðislöggjöfinni og með stuðningi
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (EF SA), og jafnframt ef nauðsyn þykir að þróa samræmdar reglur
um eftirlit með þeim.

Eins er það stefnumál að bæta greiningu á sýklalyfjaóþoli í heilbrigðisgeiranum með því að styðja
við samvinnu aðildarríkjanna og tilvísunarrannsóknarstofur.

Nú þegar má sjá afurðir þessarar vinnu sem munu ná til Íslands Í gegnum EES-samninginn eins og
t.d. reglugerð um dýra lyf og reglugerð um markaðssetningu lyfjablandaðs fóðurs.

Hvers vegna er málið á forgangslista?
Fylgjast þarf með framgangi mála sem snúast um þol gegn sýklalyfjum og hvort áætlun
framkvæmdastjórnarinnar muni leiða til EES-tækra gerða á þessu sviði, í þeim tilgangi að tryggja
hagsmuni Íslands hvað lýðheilsu varðar.

Helstu hagsmunaaðilar á Islandi:

Almenningur

Markmið með hagsmunagæslu Islands:

Að tryggja að Ísland sé vel undir það búið að hugsanlegar EES-tækar gerðir sem kunna að koma Í
framhaldi af nýrri áætlunargerð framkvæmdastjórnarinnar verði teknar upp Í EES-samninginn og
innleiddar hér á landi.

Markhónur (stofnanir ESB, þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið 02 Evrónubiuaíð o.fl.):
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Framkvæmdastjórn ESB

Tímamörk:

árós
Tengiliðir hjá ESB:

DG Health and Food Safe (DG SANTE)
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Margrét Sigurðardóttir/Grímur Jóhannsson á meðan MS er í fæðingarorlofi (til feb/mar 2020).

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa íBrussel):

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Ólafur Friðriksson fulltrúi ANR í Brussel

Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa matvæla og landbúnaðar

Hvernig skal hagsmuna gætt?

Staðfesting ráðherra

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við mat á árangri):
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2020

Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB, vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu og
ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og málsnr.:

Reglugerð um Iífrænan og ólífræuan áburð, verið að undirbúa ákvörðun sameiginlegu EES
nefndarinnar

Stutt lýsing á efni/markmið:

Reglugerðin leysir af hólmi reglugerð þingsins og ráðsins (EB) nr. 2003/2003 sem innleidd hefur
verið í Íslenskan rétt. Hin nýja reglugerð hefur víðara gildissvið en forveri hennar og tekur því ekki
einungis til ólffræns áburðar heldur einnig lífræns áburðar/efna.

Staða máls innan ESB:

Reglugerðin var samþykkt á vettvangi ESB sumarið 2019. Ísland vinnur að því með EFTA-
skrifstofunni að fá undanþágu vegna innflutnings á lífrænum áburði eða aðlögunartexta.

Hvers vegna er málið á forgangslista?
Tryggja að Ísland verði undanþegið innflutningi á lífrænum áburði eða geti takmarkað slíkan
innflutning sökum sérstöðu Íslands vegna sjúkdóma sem ekki hafa komið upp í dýrum og plöntum
vegna einangrunar landsins.

Helstu hagsmunaaðilar á Islandi:

Bændur, almenningur og neytendur

Markmið með hagsmunagæslu Islands:

Tryggja að Ísland verði undanþegið innflutningi á lífrænum áburði eða geti takmarkað slíkan
innflutning sökum sérstöðu Íslands vegna sjúkdóma sem ekki hafa komið upp í dýrum og plöntum
vegna einangrunar landsins.

Markhópur (stofnanir ESB, þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):

Framkvæmdastjórn ESB

Tímamörk:

2020
Tengiliðir hjá ESB:

DG Health and Food Safetv (DG SANTE)
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Margrét Sigurðardóttir/Grímur Jóhannsson á meðan MS er í fæðingarorlofi (til feb/mar 2020).

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa íBrussel):

0-tvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið
Olafur Friðriksson fulltrúi ANR í Brussel
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Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa matvæla og landbúnaðar

Hvernig skal hagsmuna gætt?

Staðfesting ráðherra

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl.- til útfyllingar við mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og málsnr.:

Proposal for a Regulation of the European Parlíament and of the Council amending
Regulation (EC)No 1073/2009 on common rutes for access to the international market for

coach and bus services. (SRN17110038)

Stutt lýsing á efni/markmið: Markmiðið með gerðinni er að efla þjónustu
hópferðabifreiða sem raunhæfan valkost vlð einkabifreiðina. Reglugerð EB nr. 1073/2009
um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með hópbifreiðum milli
landa er um tiltekna farþegaflutninga á vegum milli landa innan EES, m.a. tilhögun
leyfisveitinga, eftirlit með flutningastarfsemi, viðurlög, rafræna landskrá o.fl. Helstu
vandamál eru hindranir á innlendum mörkuðum við þróun áætlunarferða og flutninga með
hópferðabifreiðum og lágt hlutfall sjálfbærra farþegaflutninga. Ætlunin er að lagfæra þetta
nú. Með gerðinni verða breytingar sem eru ívilnandi fyrir rekstraraðila auk þess sem léttir á
stjórnsýslubyrði stjórnvalda.

Ein stærsta breytingin felst í því að lagt er til að gerðar verði talsverðar breytingar á
gildissviði reglugerðarinnar. Reglugerðin tekur í dag aðeins til tímabundinna fólksflutninga
með hópbifreiðum sem gerðar eru fyrir fleiri en níu farþega, af hálfu fyrirtækis með
staðfestu í öðru aðildarríki en flutningarnir fara fram í. í tillögum framkvæmdastjórnarinnar
er lagt til að gildissviðið verði útvíkkað og reglugerðin látin taka til fólksflutninga af hálfu
fyrirtækis með staðfestu í öðru aðildarríki, óháð því hvort um tímabundna flutninga sé að
ræða eða ekki. Þannig verði fyrirtækjum með staðfestu í öðrum aðildarríkjum almennt
heimilað að stunda farþegaflutninga í gistiríki.

Önnur stór breytingi felst í ákvæði 3. gr. a um sjálfstæðan eftirlitsaðila en það ákvæði
gæti falið í sér aukinn kostnað fyrir ríkið. Heimilt er að um sé að ræða eftirlitsaðila sem er
nú þegar starfandi. Skörun gæti orðið við starfssvið dómsmálaráðuneytisins vegna
vegaeftirlits lögreglunnar.

í gildandi reglugerð eru gestaflutningar ekki skýrt skilgreindir og sem dæmi takmarkast
gestaflutningar í öðrum aðildarríkjum en þeim sem flutningsaðili er með staðfestu í ekki við
ákveðinn dagafjölda.

Staða máls innan ESB: Málið er rætt milli Evrópuþingsins og ráðherraráðsins um þessar
mundir. Svo hefur verið í a.m.k. tvö ár. Líkur benda til að nokkurn tíma taki að leiða það til
lykta. Þá er málið rætt á öðrum stöðum.

Hvers vegna er málið á forgangslista? Ein stærsta breytingin felst m.a. í ákvæði 3. gr. a um
sjálfstæðan eftirlitsaðila sem felur í sér tiltekin verkefni. Sú breyting gæti falið í sér kostnað. Þá er
lagt til að gerðar verði breytingar á gildissviði reglugerðarinnar þannig að það takmarkist ekki við
tímabundna flutninga flutningsaðila með staðfestu í öðru aðildarríki heldur falli þar undir allir
flutningar á farþegum með hópbifreiðum. Slík breyting gæti komið sér illa fyrir flutningsaðila með
staðfestu á íslandi. Gestaflutningar eru ekki skýrt skilgreindir og því er erfitt að framfylgja ákvæðum
um slíka flutninga.

Helstu hagsmunaaðilar á íslandi: Vegagerðin sem veghaldari, samgöngu- og
sveitarstjórnarráðuneytið
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Markmið með hagsmunagæslu íslands: Tillagan felur m.a. í sér útvíkkun á gildissviði
reglugerðar um sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir flutninga með
hópbifreiðum milli landa þannig að opnað verði fyrir aðgengi farþegaflutninga fyrirtækja
sem hafa staðfestu í öðrum EESríkjum óháð því hvort um tímabundna flutninga sé að ræða.
Stefna ætti að því að hafa áhrif á mótun gerðarinnar þannig að fyrirtækjum verði gert að
hafa staðfestu í því ríki sem flutningar eru stundaðir í. Þáætti að stefna að því að ekki verði
gengið lengra en þörf er á að því er varðar skyldu aðildarríkja til að koma á fót sjálfstæðum
eftirlitsaðila. Loks ætti að stefna að því að gestaflutningar skv. gildandi reglugerð verði skilgreindir
á skýrari hátt en nú er, sem dæmi með því að takmarka gestaflutninga við ákveðinn dagafjölda.
Markhópur (stofnanir ESB, þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
Markmiðið er að hafa áhrif á fulltrúa á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu hvort heldur er á
formlegum fundum eða með óformlegum samskiptum. Þegar gerðin hefur verið samþykkt
verður markhópurinn framkvæmdastjórnin/utanríkisþjónusta hennar EEAS.
Tímamörk: Áður en samkomulag verður milli þingsins og ráðsins um endanlega gerð þarf að
vera tryggt að Evrópusambandið sé meðvitað um stöðu íslands og hagsmuni í málinu.
Tengiliðir hjá ESB: Fulltrúar í samgöngunefndum ráðsins. Fyrst og fremst í nefndum sem
fjalla um flutninga á landi og nefndir sem fjalla um efni tengt fleiri samgöngumátum en
einum.
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni: Kjersti Tuusvik. Starfsmaður Vinnuhóps um samgöngur,
Working Group on Transport, á hverjum tíma hjá EFTA-skrifstofunni.
Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu: Skrifstofa samgangna
Hvernig skal hagsmuna gætt? Með kynningu á sjónarmiðum íslands í þessum efnum bæði
á formlegum fundum og óformlegum með viðeigandi fulltrúum ESB.

Staðfesting ráðherra~ ~

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og málsnr.:

Proposal for a Regulation of the European Parlíament and of the Councíl amending
Regulatíon (EC)No 1071/2009 and Regulation (EC)No 1072/2009 with a view to adapting

them to developments in the sector (SRN17060049)
Stutt lýsing á efni/markmið: Með tillögunni á að bæta úr annmörkum á tveimur

reglugerðum Evrópusambandsins. Annars vegar 1071/2009 um sameiginlegar reglur um
skilyrði til þess að mega starfa sem flutningsaðili á vegum. Hins vegar 1072/2009 um
sameiginlegar reglur um aðgang að mörkuðum fyrir farmflutninga á vegum milli landa.

Helstu annmarkar eru taldir vera annars vegar mismunandi stig eftirlits í aðildarríkjunum
og hins vegar skortur á samvinnu milli aðildarríkja.

Einnig má nefna atriði eins og:
• ónákvæmar skilgreiningar á virkri og traustri starfsstöð
• tíminn sem þarf að líða þar til gott orðspor er endurvakið er hvergi skilgreindur
• Sum ríki nýta sér heimild til að gera viðbótarkröfur á fyrirtæki sem starfa sem

flutningsaðilar á vegum, önnur ekki.
• ákvæði um gestaflutninga eru ekki nákvæm. Sem dæmi um slíkt má nefna ákvæði

um fjölda leyfðra hleðslu og afferminga innan yfirráðasvæði aðildarríkis.
Allt þetta er talið valda mismunandi framkvæmd milli aðildarríkja. Breytingarnar eru til

bóta en nokkra vinnu þarftil að hrinda þeim í framkvæmd.
Staða máls innan ESB: Málið er rætt milli Evrópuþingsins og ráðherraráðsins um þessar
mundir. Svo hefur verið í a.rn.k. tvö ár. Líkur benda til að nokkurn tíma taki að leiða það til
lykta.
Hvers vegna er málið á forgangslista? Með breytingunni ná reglur Evrópusambandsins til
fleiri ökutækja á íslandi en var með þeirri gerð sem í gildi er nú. Þar með gilda íþyngjandi
reglur um fleiri ökutæki á íslandi en nú er. Það verður að hafa áhrif á.
Núverandi a-liður 4. mgr. 1. gr. nær ekki til flutningsaðila sem starfa eingöngu með ökutæki
sem ná ekki 3,5 tonnum að heildarþyngd (LCv's] nema aðildarríkin ákveði annað. Lagt er til
að ákveðin skilyrði reglugerðarinnar nái til þessara flutningsaðila til að jafna
samkeppnisskilyrði. Vegna þessarar breytingar kemur málið illa við íslenska hagsmuni.
Annars vegar mundi þurfa lagabreytingu til þar sem lög um farþegaflutninga og
farmflutninga á landi, nr. 28/2017 gilda eingöngu um ökutæki þyngri en 3,5 tonn. Þá hefur
sú breyting einnig íþyngjandi áhrif í för með sér fyrir þá sem stunda flutninga með
ökutækjum léttari en 3,5 tonn.
Nauðsynlegt er að á meðan málið er hjá Evrópuþinginu og ráðherraráði ESBað koma okkar
sjónarmiðum á framfæri. Þegar gerðin er tilbúin þarf að tryggja að gerðar verði allar
nauðsynlegar aðlaganir.
Helstu hagsmunaaðilar á íslandi: Sendibílastöðvar og fyrirtæki sem nota ökutæki léttari en
3.5 tonn.
Markmið með hagsmunagæslu íslands: Að hafa áhrif þannig að reglugerðirnar verða látnar
gilda eins og áður, þ.e. aðeins um ökutæki þyngri en 3,5 tonn. Ef reglugerð verður samþykkt
verði fengin aðlögun fyrir ísland. Það verði á þeim forsendum að slík ökutæki séu hvorki
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notuð til flutninga til íslands né frá íslandi. Það muni því engin áhrif hafa á markaðinn og
ekki verða til að skekkja samkeppnisskilyrði.
Markhópur (stofnanir ESB, þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
Markmiðið er að hafa áhrif á fulltrúa á Evrópuþinginu og í ráðherraráðinu hvort heldur er á
formlegum fundum eða með óformlegum samskiptum. Þegar gerðin hefur verið samþykkt
verður markhépurtnn framkvæmdastjórnin/utanríkisþjónusta hennar EEAS.
Tímamörk: Áður en samkomulag verður milli Evrópuþingsins og ráðherraráðsins um
endanlega gerð þarf að vera tryggt að Evrópusambandið sé meðvitað um stöðu íslands og
hagsmuni í málinu.
Tengiliðir hjá ESB: Fulltrúar í samgöngunefndum ráðsins. Fyrst og fremst í nefndum sem
fjalla um flutninga á landi og nefndir sem fjalla um efni tengt fleiri samgöngumátum en
einum.
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni: Kjersti Tuusvik. Starfsmaður vinnuhóps um samgöngu,
Workíng Group on Transport, á hverjum tíma hjá EFTA-skrifstofunni.
Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu: Skrifstofa samgangna
Hvernig skal hagsmuna gætt? Með kynningu á sjónarmiðum íslands í þessum efnum bæði
á formlegum fundum og óformlegum með viðeigandi fulltrúum ESB.

Staðfesting ráðherr~ ~

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstig i hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarir:mar)og málsnr.:
Áherslur framkvæmdastjórnar ESBí jafnréttismálum fyrir árin 2019-2024 eru m.a. að koma
með tillögu að nýrri mismunarlöggjöf og berjast gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeldi
í samhengi við Istanbúl-samninginn. Jafnframt verður reglan um jöfn laun fyrir sömu vinnu
meginreglan í nýrri kynjaáætlun Evrópusambandsins (European Gender Strategy) og áhersla
verður lögð á að kynna bindandi aðgerðir um launagagnsæi (binding pay-transparency
measures).
Stutt lýsing á efni/markmið:
Markmiðið er að miðla þekkingu og reynslu Íslands í Jafnréttismálum. í desember 2019
trónir ísland á tappi lista Alþjóðaefnahagsráðsins (World Economic Forum) yfir ríki þar sem
kynjajafnrétti mælist mest. Ísland hefur nýlega sett sér mismununarlöggjöf (lög nr. 86/2018
um jafna meðferð á vinnumarkaði og lög nr. 85;2018 um jafna meðferð óháð kynþætti og
þjóðernisuppruna). Jafnframt hefur ísland nýlega lögfest hina svokölluðu "jafnlaunavottun{{
sbr. lög nr. 56/2017 um jafnlaunavottun. Enn fremur er stefnt að þlfí að leggja fram á Alþingi
frumvarp að nýjum jafnréttislögum haustið 2020 en um er að ræða heildarendurskoðun á
lögum nr. 10;2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Þingsályktun um
framkvæmdaáætlun í jafnréttismálum fyrir árin 2020-2023 var auk þess nýlega samþykkt á
Alþingi þar sem jafnrétti á vinnumarkaði og kynbundið ofbeldi og barátta gegn ofbeldi á
konum og heimilisofbeldi í samhengi við Istanbúl-samninginn fær mikla umfjöllun.
Staða máls innan ESB:
Á forstigi.
Hvers vegna er málið á forgangslista?
Það er í samræmi við jafnréttisáherslur í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og
Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis frá 2017
að ísland eigi sterka rödd á alþjóðavettvangi með því að vera fyrirmynd um jafnréttismál þar
sem hægt er að gera enn betur.
Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
Kvenréttindafélag íslands, Stígamót. Öryrkjabandalag íslands, Mannréttindaskrifstofa
íslands, Samtökin '78, W.O.M.E.N-samtök kvenna af erlendum uppruna, félag kvenna í
atvinnulífinu og fleiri samtök sem láta sig jafnrétti varða.
Markmið með hagsmunagæslu íslands:
Að fylgjast með framgangi og þróun jafnréttismála innan Evrópusambandsins með það að
markmiði að miðla þekkingu og reynslu íslands í jafnréttismálum og vera í afgerandi
hlutverki á alþjóðavettvangi með því að vera fyrirmynd um jafnréttismál þar sem hægt er
að gera enn betur.

Markhópur (stofnanir ESB,þ. á m. framkvæmdastjórn, ráðið eg Evrópuþingið o.fl.]:
Framkvæmdastjórn ESB(DGfor Justice and Consumers, Directorare 0)
Tímamörk: -
Tengiliðir hjá ESB:
Framkvæmdastjórn ESB(DGfor Justice and Consumers, Oírectorate 0)
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
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Þorsteinn Blör_l1_sson,Officer IMD-Internal Market Division
Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu:
Forsætisráðuneytið
Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa jafnréttismála
Hvernig skal hagsmuna gætt?
Skrifstofa jafnréttismála í forsætisráðuneytinu á fastan fulltrúa í EESjEFTAvinnuhópi um
kynjajafnrétti, mismunun og fjölskyldumál (EESjEFTAWorking Group on Gender Equality,
Anti-Discrimination and Family Policy) sem fundar í Brusseltvisvar sinnum á ári. Jafnframt
sæKT( Hann mMi nja AdVISoryCommittee ön Equa!OppOlTunitiesfo( Women ancnV'lenl
Brussel tvisvar sinnum á ári. Fylgst verður með framgangi mála og áherslum íslands í
jafnréttismálum komið á framfæri í gegnum þaðstarf aukannarraformlegra eðaóformlegra
funda á mismunandi stigum.
Þá mun fulltrúi forsætisráðuneytisins í sendiráðinu í Brussel einnig vinna að þessu
forgangsmáli.
Staðfesting ráðherra

t Eft!rf'l!.g~! (fundir, símtöl, formlegar tíllögur o.fl, - tH t'!tfy!!!!'!gar við
I mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni: Ný reglugerð frá ESBum breytingu á reglugerðum um evrópskar
eftirlitsstofnanir á fjármálamarkaði. Málsnr. FJR19010562:
ReglugerðESB2019/2175 var birt 30. desember 2019 í Stjórnartíðindum ESB.Næst á
dagskráer aðgreina efni hennar og vinni" drög að ákvörðunsameiginleguEES-nefndarinnar.

"
Stutt lýsing á efni/markmið:
Markmiðið er aðtryggja að upptaka reglugerðar um breytingu á reglugerðum um evrópskar
eftirlitsstofnanir áfjármálamarkaði verði í samræmivið þáaðlögunsemvar samþykkt þegar
reglugerðirnar semsettu stofnanirnar á fót voru teknar upp í EES-samninginnárið 2016.

Staða máls innan ESB:
ReglugerðESB2019/2175 var birt í Stjórnartíðindum ESB30. desember 2019.
Hvers vegna er málið á forgangsHsta?
Áherslumál ríkisstjórnar að standavörð um tveggja stoða kerfi EES-samningsins.

Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
Almenningur, eftirlitsstjórnvöld og aðrir aðilar á fjármálamarkaði.

Markmið með hagsmunagæslu íslands:
Að tryggja að upptaka reglugerðar um breytingu á reglugerðum um evrópskar
eftirlitsstofnanir á fjármálamarkaði verði í samræmivið þá tveggja stoða aðlögun semvar
samþykkt þegar stofnreglugerðir um evrópsku bankaeftirlitsstofnunina (EBA),evrópsku
vátrygginga-og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina (EIOPA)og evrópsku
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina (ESMA)voru teknar upp í EES-samninginnárið 2016.

Markhópur (stofnanir ESB,þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
FramkvæmdastjórnESBog EFTAríkin.

Tímamörk:
Reglugerðintekur að mestu leyti gildi í ESBá árinu 2020 en síðustu ákvæðinárið 2022.
Upptöku í EES-samninginnætti að vera lokið fyrir 2021.

Tengiliðir hjá ESB:
Philippe Pelle,SeniorExpert - Senior International RelatiansOfficer, Directorate General
for FinancialStability, FinancialServicesand Capital Markets Union (DGFISMAA.4.) .

Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Valdimar Hjartarson.

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):
Fjármála-og efnahagsráðuneytið.

Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
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Skrifstofa fjármálamarkaðar.

Hvernig skal hagsmuna gætt?
Fyrst og fremst gegnum aðild að vinnuhópi EFTAum fjármálaþjónustu og ísamtölum við
fulltrúa ESB.
Staðfesting ráðherra

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl, - til útfyllingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar)og málsnr.:
Sjálfbær fjármögnun. (Þetta er mjög lifandi verkefni með ýmsum aðgerðum. Það eru því fleiri
en eitt málsnúmer og stöðugt fleiri að bætast við).

Stutt lýsing á efni/markmið:
Sjálfbær fjármögnun (eða græn fjármögnun) er eitt afáhersluverkefnum framkvæmastjórnar
Evrópusambandsins. Innan málaflokksins er m.a. að finna aðgerðaráætluu
Evrópusambandsins um sjálfbæra fjármögnun frá maí 2018 sem felur í sér ýmsar aðgerðir,
þ.m.t. nýja löggjöf, sem ætlað er að styðja við hagvöxt en á sama tíma draga úr neikvæðum
áhrifum á umhverfið auk þess að taka tillit til félagslegra sjónarmiða og sjónarmiða um góða
stjórnhætti. Áætluninni er einnig ætlað að auka gagnsæi um áhættuþætti sem tengjast
umhverfislegum, félagslegum og stjórnunarlegum (e. enviromental, social og governance,
ESG) atriðum og geta haft áhrif á fjármálakerfið og hvernig hægt sé að draga úr eða stýra
slíkum áhættum.

Staðamáls innan ESB:
Sumaraðgerðir eru komnar til framkvæmda og aðrar eru í vinnslu. Á upplýsingasíðu
framkvæmdastjórnarinnar um málaflokkinn er hægt að sjá stöðuna á hverri aðgerð fyrir
sig á hverjum tíma: https:!/ec.europa.eu!info/business-economy-euro!banking-and
finance/green-finance en

Hversvegna er málið á forgangslista?
Áherslumál ríkisstjórnar.

Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
Ýmsir,m.a. aðilar á fjármálamarkaði en einnig almenningur sem hefur hagsmuniaf því að
stuðlað séað sjálfbærni í samfélaginu.

Markmið með hagsmunagæsluíslands:
Aðgengi að upplýsingum.

Markhópur (stofnanir ESB,þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.ft.]:
Fyrstog fremst framkvæmdastjórnin.

Tímamörk:
Flestumaðgerðum á að vera lokið fyrir 2021.

Tengiliðir hjá ESB:
Enginnsérstakur.

Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Valdimar Hjartarson.
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Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):
FJRog Maríanna Jónasdóttir í sendiráðinu í Brussel.

Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa fjármálamarkaðar.

Hvernig skal hagsmuna gætt?
M.a. í gegnum aðild að vinnuhópi EFTAum fjármálaþjónustu og sérfræðingahópi ESBum
sjálfbærafjármögnun.

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti rikisstjornar vegna hagsmunagceslu f slands gagnvart ESB 

2020 

Malefni (a forstigi hja framkvcemdastj6rn ESB, vinnslustigi hja raainu og Evr6put,inginu 

og ef t>orf er a via undirbuning akvoraunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og malsnr.: 

Malefni: Innstreoutryggingar 

Malsnumer hja fjarmala- og efnahagsraouneyti: FJRl 9010111 

Stutt lysing a efni/markmia: 

rslenskar reglur um innstcedutryggingar byggjast a evr6psku regluverki. Log um 
innstcedutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjarfesta, nr. 98/1999, taka pannig mid af 
tilskipunum ESB um innstcedutryggingar, nr. 94/19/EB (DGS I) og um tryggingakerfi fyrir 
fjarfesta, nr. 97 /9/EB. l>a voru afmarkadar breytingar gerdar med logum nr. 55/2011 um 
breytingu a logum nr. 98/1999, par sem litid var til afmarkadra akvceda i annarri 
innstcedutryggingatilskipun ESB, nr. 2009/14/EB (DGS II). Su tilskipun var ekki tekin upp i 
EES-samninginn og hefur nu verid felld ur gildi in nan ESB. l>ridja innstcedutryggingatilskipun 
ESB, nr. 2014/49/ESB (DGS Ill), t6k gildi i ESB a arinu 2014, en hefur ekki verid tekin upp i 
EES-samninginn. 

Markmid malefnisins er ad afla upplysinga um malefni innstcedutrygginga, bcedi um 
efnislegt inntak og tulkun tilskipunar 2014/49/ESB, og tillogur og lagabreytingar sem eru til 
umrcedu og i farvatninu a vettvangi ESB. Lagt verdur upp med ad taka tillit til peirra 
sj6narmida sem fram koma i alitum efnahags- og vidskiptanefndar fra 29. okt6ber 2014 vid 
upptoku tilskipunar 2014/49/ESB i EES-samninginn og innleidingu hennar her a landi, sbr. 
einnig bref utanrikismalanefndar fra 25. n6vember 2014. 

Staaa mals innan ESB: 

Tilskipun 2014/49/ESB um innstcedutryggingakerfi (DGS Ill), t6k gildi innan ESB pann 2. juli 
2014 og attu 611 adildarriki ad hafa innleitt reglur tilskipunarinnar i landsrett sinn fyrir 3. juli 
2015. 

Vidamikil vinna hefur att ser stad a vettvangi Evr6psku bankaeftirlitsstofnunarinnar (EBA) 
og framkvcemdastj6rnar ESB undanfarin ar. l>rju umfangsmikil alit fra EBA komu ut seinni 
hluta arsins 2019 og i upphafi ars 2020. Fyrsta alitid fjalladi um tryggingarhcefi innstcedna, 
fjarhced tryggingarverndar og samstarf milli innstcedutryggingarkerfa. Annad alitid fjalladi 
um utgreidslur ur innstcedutryggingarkerfum og pri6ja alitid um fjarmognun 
innstcedutryggingarkerfa og notkun peirra. f alitum EBA koma fram tillogur til umb6ta a 
regluverki um innstcedutryggingar. l>a hefur framkvcemdastj6rnin lagt aherslu a ad koma a 
f6t evr6psku innstcedutryggingakerfi (European deposit insurance scheme - EDIS) og hefur 
verid unnid ad pvi verkefni undanfarin ar i kjolfar tillogu framkvcemdastj6rnarinnar fra arinu 
2015. 

Hvers vegna er malia a forgangslista? 

Efnahags- og vidskiptanefnd Alpingis gerdi veigamiklar athugasemdir vid upptoku 
tilskipunar 2014/49/ESB i EES-samninginn arid 2014 med alitum a grundvelli reglna um 
pinglega medferd EES-mala. 
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna

hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB 2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar)og málsnr.:

Stafræn starfsská ESB
(A EuropeFitJor the Digital Age)

Stutt lýsing á efni/markmið:
Upplýsingatæknimál eru ein af forgangsmálum ríkisstjórnarinnar á kjörtímabilinu. Sett hefur verið
af stað átak til að efla stafræna þjónustu og undirbúa ísland undir samfélag sem byggir á að leysa
handafl af hólmi með hjálp tækni eins og gervigreind. Áætlun ESBum að aðlaga sambandið að
nýjum stafrænum tímum eru því hagsmunamál fyrir ísland.

í áætlun ESBeru stefnumál og aðgerðir sem snúa beint að þessuog eru settar undir flokkinn "A
Europe Fit for the Digital Age". Flestir af þeim þáttum sem settir eru á oddinn munu hafa áhrif á
veru íslands innan EES,en hér eru sett fram þau áherslumál sem hér í upphafi málsinser lagt til að
sérstök áhersla verður lögð á. Þetta eru:

• Aðgerðaráætlun um stafræna menntun - Digital Education Action Plan (aðgerð Nr. 9)
• Gervigreind - A European approach to Artificiallntelligence (aðgerð Nr. 10)
• Stafræn þjónusta - Digital services(aðgerð Nr. 11)
• Aukið netöryggi -Increasing cybersecurity (aðgerð Nr. 12)

ítarlegri umræða umbessimál á eftir að fara fram innan Stjórnarráðsins og því er
mögulegt að þetta taki breytingum eftir því semhenni fleytir fram.
Staðamáls innan ESB:

• Aðgerðaráætlun um stafræna menntun - Digital Education Action Plan (aðgerð Nr. 9)
o Aðgerðin felst í endurskoðun aðgerðaráætlunarinnar "Digital Education Action

Plan" semer á áætlun á öðrum ársfjórðungi 2020.
• Gervigreind - A European approach to Artificiallntelligence (aðgerð Nr. 10)

o Á næstunni (febrúar 2020) kemur Hvítbók um gervigreind (White paper on
Aritificial-intelligence). Þáer stefnt á að ljúka stefnumörkun fyrir gögn og ljúka
fylgigögnum vegna Hvítbókar á fyrsta ársfjórðungi 2020.

• Stafræn þjónusta - Digital services(aðgerð Nr. 11)
o Á vegum hinnar svokölluðu "Digital SingleMarket Strategic group" er í

undirbúningi endurskoðun tilskipunarinnar. Þættir semm.a. eru til skoðunar eru:
• Samræming lagaog reglugerða varðandi hatursorðræðu á netinu.
• Samræmdviðbrögð vegna falsfrétta og áróðurstengdra falsupplýsinga. Gert

er ráð fyrir að aðgerðinni sé lokið fyrir árslok 2020.
• Aukið netöryggi -Increasing cybersecurity (aðgerð Nr. 12)

o Aðgerðin felst í að endurskoða tilskipunina um öryggi net- og upplýsingakerfa (NIS
tilskipun) til að "styrkja enn frekar netöryggi innan ESB".Samkvæmt sjálfri NIS
tilskipuninni ætti framkvæmdastjórnin að endurskoða tilskipunina reglulega.
Endurskoðun á NIS-tilskipuninni er fyrirhuguð á fjórða ársfjórðungi 2020 og getur
hugsanlegafalið í sér lagabreytingar.

Hversvegna er málið á forgangslista?
• Aðgerðaráætlun um stafræna menntun - Digital Education Action Plan (aðgerð Nr. 9)
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Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
Ráðuneyti, undirstofnanir, markaðsaðilar, hagsmunasamtök og neytendur, jafnvel Alþingi.

o Mikilvægt að ísland fylgist með framgangi málsins.Einaf grunnforsendum þessað
þjóðir geti tekist á við fjórðu iðnbyltinguna er menntun almennings og að undirbúa
komandi kynslóðir fyrir þær breytingar sem hún ber með sér.

• Gervigreind - A European approach to Artificiallntelligence (a.ðgerðNr. 10)
o Gögneru eldsneyti fjórðu iðnbyltingarinnar og forsenda hagnýtingar gervigreindar.

ísland stendur aftarlega miðað við önnur EESríki hvaðgagnamál varðar. ísland
vermir botnsæti lista yfir framboð og hagnýtingu opinna gagna. Nauðsynlegt er að
fylgjast með þessustarfi innan ESBog nýta þávinnu sem þar er unnin m.a. við
innleiðingu stefnu um gervigreind hér á landi.

• Stafræn þjónusta - Digital services (aðgerð Nr. 11)
o Hatursorðræða og falsfréttir eru fylgifiskar aukinna stafrænna samskipta.

Stofnaður hefur verið hópur innan stjórnarráðsins til að fara í kjölinn á þessum
málum hér á landi og nauðsynlegt er að íslandfylgist með þróun mála hjá ESB.

• Aukið netöryggi -Increasing cybersecurity (aðgerð Nr. 12)
o Netógnir eru vaxandi viðfangsefni hérlendis semerlendis. Breyting á NIS

tilskipuninni getur haft beinar afleiðingar á löggjöf hér á landi.

Á íslandi bera ólík ráðuneyti Stjórnarráðsins ábyrgð á málaflokkum sem heyra undir stefnu
ESBá þessu sviði, skv. forsetaúrskurði, einkum:

• Fjármálaráðuneyti/FJR (upplýsingasamfélagið, þar á meðal reglur um frjálst flæði
upplýsinga annarra en persónuupplýsinga)

• Forsætisráðuneyti/FOR (aðgengi að opinberum vefsíðum og upplýsingum)
• Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytjfSRN (fjarskipti, netöryggi, lénamál o.fl.)
• Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti/ANR (rafræn viðskipti, þjónusta og

undirskriftir, traustþjónusta, gervigreind, gagnaver o.fl.)
• MenntamálaráðuneytijMMR (fjölmiðlar, menntun s.s. v/netöryggi)
• Dómsmálaráðuneyti/DMR (netglæpir, persónuvernd, almannavarnir, samræmd

neyðarsímsvörun)
Markmið með hagsmunagæsluíslands:
Að Stjórnarráðið beri tímanlega kennsl á snertifleti, nauðsynlega samhæfingu og aðgerðir,
þ.m.t. forgangsröðun, svo og að sameinast um greiningu á þverfaglegum álitaefnum. Með
skipulegri lágmarks samhæfingu þvert á málefnasvið ólíkra ráðuneyta og reglubundnum
upplýsinga- og skoðanaskiptum má stuðla að skýrari heildarsýn á eigin stefnu íslenska
ríkisins og forgangsröðun á hverjum tíma að hvað gervigreind varðar.
Markhópur (stofnanir ESB,þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
Framkvæmdastjórn ESB,ráðið og Evrópuþingið
Tímamörk:
Búastmá við skýrslum og tillögum að nýjum gerðum þegar á árinu 2020, miðað við yfirlýsingar
forseta nýrrar framkvæmdastjórnar ESB,Ursulu von der leyen. Með vísan til umfangs og
mikilvægis málaflokksins, þvert á ólík svið samfélagsins,er lagt til að verkefnið verði skilgreint til
næstu fjögurra ára.
Tengiliðir hjQ ESB;
Starfsmenn og fulltrúar í lagasetningarnefndum á vegum framkvæmdastjórnarinnar, s.s.
COCOM á sviði fjarskipta og netöryggís.
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Starfsmaður viðeigandi EFTAvinnuhópa á hverjum tíma (Trond Helge Bardsen v/ECASIS).
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Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu (tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):
EinkumFJR,FOR,SRN,ANRog MMR

Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
FRJ:Skrifstofa stjórnunar og umbóta
FOR:
SRN: Skrifstofa stafrænna samskipta
ANR:
MMR:
Hvernig skal hagsmuna gætt?
Framangreind ráðuneyti fylgist hvert á sínusviði náið með þróun gerða, skýrslnaog
annarra aðgerðastofnana ESBer varða stafrænan innri markað Evrópu. Hópur fulltrúa
þeirra verði formlega settur á laggir og fundi reglubundið, a.m.k. 4 sinnum á ári, beri
samanbækur með það aðmarkmiði að bera tímanlega kennsl á snertifleti þvert á
málefnasvið ráðuneyta, nauðsynlegasamhæfinguog aðgerðir. Hannsameinist um
greiningu á þverfaglegumálitaefnum og taki a.m.k. árlegasamanstutta skýrslu um
framvindu og forgangsröðun stofnana ESBá hverjum tíma og, til samanburðar, stöðu mála
á íslandi.
Staðfesting ráðherra

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar)og málsnr.:
Stofnun á miðlægum eftirlitsaðila aðgerða gegnpeningaþvætti og fjármögnun
hryðjuverka í Evrópu

-
Stutt lýsing á efni/markmið:
Til umræðu er innan framkvæmdastjórnar ESBað stofna miðlægan eftirlitsaðila
peningaþvættis og fjármögnunar hryðjuverka. Nýjum eftirlitsaðila verði falið það
hlutverk að samræmabetur regluverk og eftirlit innan sambandsinsog þar með að
treysta orðsport og trúverðugleika evrópsks fjármálamarkaðar.

Staðamáls innan ESB:
Málið er á forstigi hjá nýrri framkvæmdastjórn ESB,sem hefur ekki tekið afstöðu til þess.
Hinsvegar hafa fjármálaráðherrar Frakklands, ítalíu, Hollands, Lettlands, Þýskalandsog
Spánar lagt til í greinargerð að komið verði á fót sérstökum miðlægum eftirlitsaðila
aðgerða gegnpeningaþvætti fjármögnun hryðjuverka. Eftirlitsaðilinn muni starfa annað
hvort innan EBAeða verði ný sjálfstæð stofnun. ígreinargerðinni er rn.a. lagt til að undir
vissum kringumstæðum geti hinn nýi eftirlitsaðili haft beint eftirlit með.fyrirtækjum í
aðildarríkjunum. Einniger lagt til að reglur innan sambandsinsverði samræmdar enn
frekar með útgáfu reglugerða sem leysi núgildandi tilskipanir af hólmi.

Hversvegna er málið á forgangslista?
Útlit er fyrir að málið verði forgangsmál innan framkvæmdastjórnar ESBsemmuni
jafnvel leggja fram tillögu á fy.rri hluta næsta árs. Verði þessi áform að veruleika er líklegt
að nýjar gerðir þurfa aðlögun að tveggja stoða kerfi EES-samningsins.

Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
Seðlabanki íslands,ríkisskattstjóri, skrifstofa fjármálagreininga lögreglu

Markmið með hagsmunagæsluíslands:
Tryggja að valdheimildir eftirlitsstofnana ESBsamræmist tveggja stoða kerfi EES-
samningsins.

Markhópur (stofnanir ESB,þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.]:
Framkvæmdastjórn ESB

Tímamörk:
Á ekki við

-

Tengiliðir hjá ESB:
Á ekki við

Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
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Á ekki við

Ráðuneyti semannast hagsmunagæslu(tilgreina Reykjavíkog/eða fulltrúa í Brussel):
Dómsmálaráðuneytið

Skrifstofa ráðuneytis semannast hagsmunagæslu:
Skrifstofa almanna- og réttaröryggis

Hvernig skal hagsmunagætt?
Fylgjastmeð málinu á vettvangi framkvæmdastjórnar ESB

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

Dagsetning:24.08.2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar):

Nýjar samstarfsáætlanir ESB 2021-2027 á sviði mennta-, æskulyðs-, menningar-,
rannsókna- Of( nýsköpunarmála
Stutt lýsing á efni/markmiðum:
Að áframhaldandi þátttaka íslandssé í samræmi við EES-samninginnog að unnið verði að
þátttöku íslands frá byrjun nýs tímabils. Sama gildir um nýjar áætlanir á sviði mennta-,
æskulýðs-og menningarmála.

Staða máls innan ESB:
Reglugerðirnar um nýju samstarfsáætlanirnar eru enn til umræðu og verða ekki formlega
samþykktar hjá ESBfyrr en fjárhagsrammi ESBfyrir 2021-2027 hefur verið samþykktur.
Þaðer því mikilvægt að fylgja málinu áfram vel eftir.

Hvers vegna er málið á forgangslista?:
Vegnamikilvægis þátttöku íslendinga í alþjóðlegu sam~tá·rfi'á~)iiðjr~nn'sókna,;nýsköpunar,
menningar-, mennta- og æskulýðsmála. .' "-.

Markmið með hagsmunagæslu fyrir ísland:
Að tryggja að þátttaka íslendinga í samstarfsáætlununum, þ.m.t. rstjómarnefndumog
sérfræðingahópum, sé í samræmi við ákvæði EES-samningsins.

>

Markhópur innan ESB:
Mikilvægt er að fylgjast með þróun mála og fylgja málinu vel eftir við framkvæmdastjórn
ESB,ráðið og þingið.

Tímamörk:
Áætlanirnar hefjast 1. janúar 2021 en kynningar á þeim fyrir væntanlegum styrkþegum
hefjast haustið 2020. Fyrstu auglýsingar eftir styrkumsóknum verða væntanlega birtar fyrir
árslok 2020. Til að tryggja þátttöku EES/EFTAríkjanna þarf sameiginlega nefndin (e. EEA
Joint Committee) að samþykkja upptöku reglugerða vegna samstarfsáætlana í EES-
samninginn. EES/EFTAríkin þurfa að staðfesta þátttöku í síðasta lagi 10. júlí 2021.

Tengiliður hjá ESB:
Signe Ratso,Deputy Director General, Directorate General for Researchand Innovation.
Sophia Eriksson,Director, Directorate General for Education and Culture.

Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Þorsteinn Björnsson, PolicyOfficer, Vinnuhópur EFTAum rannsóknir og þróun,
Vinnuhópur EFTAum menntun og þjálfun og Vinnuhópur EFTAum menningarmál.
Egill Eyjólfsson,PolicyOfficer, Vinnuhópur EFTAum fjármál.

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæsluna (tilgreina einnig Reykjavík eða Brussel):
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Mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Sérfræðingur/sérfræðingar sem annast hagsmunagæsluna:
Auður Rán Þorgeirsdóttir, fulltrúi MRN í Brussel
Ásgerður Kjartansdóttir, sérfræðingur í MRN
Valgerður Þórunn Bjarnadóttir
Þorgeir Ólafsson, sérfræðingur í MRN

Hvernig skal hagsmuna gætt?:
Formlega með áframhaldandi þátttöku í þeim stjórnarnefndum sem ísland hefur aðgang
að og í gegnum EFTAskrifstofuna og EFTAvinnuhópana. Óformlega með áframhaldandi
tengslavinnu við helstu samstarfsríki og viðeigandi stofnanir og sérfræðinga ESB.

Framfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fL):
Með áframhaldandi tengslavinnu við helstu samstarfsríki og viðeigandi stofnanir og
sérfræðinga ESB.

Staðfesting ráðuneytisstjóra og ráðherra

C;S.._ ek-~cM>,
21M~__C_. ~
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á vi'ð undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar)og málsnr.:

Lvfiamál- Rafrænir fvlziseðlar lvfia
Stutt lýsing á efni/markmið:
Núverandi fyrirkomulag í EESfelur í sér að fylgiseðlum með lyfjum er fyrir komið í sjálfum
Iyfjapakkningunum. Markmið verkefnisins er að innleiða nýtt fyrirkomulag sem fæli í sér að
heimilað verði, fyrir þau lönd semþað kjósaog hafa tæknimöguleika til, að vera eingöngu
með rafræna fylgiseðla með lyfjum.
Verið er að vinna að tæknivinnu og standarda á vegum ESBsemgeta falið í sér jákvætt
skref í átt að markmiðinu. Þaðskref væri að bjóða upp á rafræna fylgiseðla semviðbót við
pappírsfylgiseðlafyrst um sinn. Slíkt skref, þótt jákvætt sé,dugar þó ekki og þarf ávallt að
halda því á lofti að markmið verkefnisins er að innleiða fyrirkomulag þ.a. lönd geti verið
eingöngumeð rafræna fylgiseðla með lyfjum og þá enganpappírsseðilnema í
undantekningartilvikum og þá afhenta/prentaða á sölustað. Lykilatriðið er því að koma
orðinu "eingöngu" á framfæri í hagsmunagæslunni.

Staðamáls innan ESB:
í júní sl. sendi heilbrigðisráðherra, SvandísSvavarsdóttir, bréf fyrir hönd allra
heilbrigðisráðherra Norðurlandanna, til framkvæmdastjórnar ESBum að fara þessá leit við
ESBað reglur verði endurskoðaðar þannig að aðildarríkjum verði heimilt að nota rafræna
fylgiseðla með lyfjum í stað prentaðra eins og nú er krafist. Málið hefur því nýlegakomið
inn á borð ESBmeð beinum hætti.
Á vegum samstarfsvettvangs lyfjayfirvalda hvers lands fyrir sig (Headsof Medicines
Agencies- HMA) og lyfjastofnunar Evrópu (EuropeanMedicines Agency- EMA)er unnið
að gerð skýrslu um kortlagningu á verkefninu um rafræna fylgiseðla. Verkefnið er aðallega
unnið í undirhópnum "Better useof Medicine" semspænskaLyfjastofnunin stýrir. Skýrslan
verður lögð fyrir fund EMA/HMA til samþykktar ídesember 2019.

Hversvegna er málið á forgangslista?
í lyfjastefnu til 2022 semsamþykkt var á Alþingi 31. maí 2017 segir að stefnt skuli að því að
, fylgiseðlar með lyfjum verði rafrænir. Landspítalihefur lagt til að sérhæfð lyf semgefin eru
á sjúkrastofnunum af heilbrigðisstarfsfólki fái undanþágu frá kröfu um íslenskuá
áletrunum og fylgiseðlum á pappír í hverri pakkningu, meðal annarstil að auðvelda
sameiginlegnorræn innkaup og útboð lyfja. Effylgiseðlar væru aðgengilegir á rafrænu
formi mætti koma til móts við þessaósk auk þesssem það gæti leyst ýmis önnur mál sem
einkum snúaað minni löndum eins og íslandi.Minni málsvæðiverða oft útundan þar sem
hlutfallslegra dýrara er að prenta fylgiseðla í litlu upplagi og meðan íslander með innan við
4000 skráð vörunúmer hér á landi þá eru Norðurlöndin með um ogyfir 10.000vörunúmer.

Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
• Einstaklingarsem taka inn lyf.
• íslenskaríkið.
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• Lyfjaframleiðendl:lr.
• Innflutnings- og dreifingaraðilar lyfja.

Markmið með hagsmunagæsluíslands:
Markmiðið er að heimila rafræna fylgiseðla eingöngumeð lyfjum í þeim löndum sem telja
slíkt fyrirkomulag nauðsynlegt.Ávinningur:

• Öryggisjúklingaer betur tryggt. Með tilkomu fylgiseðla á rafrænu formi er hægt að
lesaefni þeirra á mörgum tungumálum og ímörgum leturstærðum.

• Horft ertil þessað nýtt fyrirkomulag auðveldi sameiginleglyfjainnkaup. Með því
megi sporna við lyfjaskorti og ná fram hagstæðarainnkaupaverði og lækkaþar með
lyfjaverð.

• Rafrænirfylgiseðlar hafa jákvæð áhrif á umhverfið þar semprenta þyrfti minna af
fylgiseðlum á pappír.

• Sóun lyfja yrði minni þar semekki þyrfti að innkalla lyf vegnabreytinga á
fylgiseðlum.

Markhópur (stofnanir ESB,þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
FramkvæmdastjórnESB,EMAog HMA.
Áframhald samstarf við eftirfarandi markhópa/stofnanir er nauðsynlegt: Norræna
ráðherraráðið í félags-og heilbrigðismálum (MR-S),norræna embættismannanefndin í
félags-og heilbrigðismálum (EK-S),Norðurlandaráð, Norrænastjórnsýsluhindranaráðið.

Tímamörk:
• Árið 2020 er stefnt að því að kannagrundvöll þessað setja á fót tilraunaverkefni á

íslandi varðandi rafræna fylgiseðla, en það áeftir að útfæra á hvaðaformi það
verður gert.
Eðli málsinssamkvæmt getur tekið nokkuð langantíma að námarkmiðinu á
vettvangi ESB.Ekkier víst að allir hagsmunaaðilarí lyfjageiranum styðji framgang
málsins þar.

Tengiliðir hjá ESB:
OlgaSolomon
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Per-ArvidSjogard

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu(tilgreina Reykjavíkog/eða fulltrúa íBrussel):
Heilbrigðisráðuneytið/Áslaug Einarsdóttir/Bjarni Sigurðsson
Skrifstofa ráðuneytis semannast hagsmunagæslu:
Skrifstofa lýðheilsu og forvarna.

Hvernig skal hagsmunagætt
Markviss vinna og hagsmunagæslaíMR-S,EK-S,heilbrigðisráðuneytinu, Lyfjastofnun,
Norræna stjórnsýsluhindranaráðinu og meðal þingmanna íslandsdeildar Norðurlandaráðs
leiddi til mikilvægsárangurs þann 13. júní sl. en þá undirritaði SvandísSvavarsdóttir,
heilbrigðisráðherra bréf til framkvæmdastjórnar ESBfyrir hönd norrænu
heilbrigðisráðherranna. Gunnar Pálsson,sendiherra, afhenti bréfið í kjölfarið
httQs://www.stjornarradid.isLefst-a-baugiLfrettír[stok- frett[2 019[07Ll0[Bref -norraena-
heilbrigdisradherra-um-rafraena-fyIgisedla-med-lvfjum-afhent-i-BrusseIL
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r bréfinu eru rakin rök málsins,en í upphafi þesssegir "The Ministers of Health in
Denmark,Finland, Iceland,Norway andSwedensuggestthat The Commissioninvestigates
if usíng only electronic leaflets should be an option for Member States.Thiswould
certainly help states with smaller languageareas,wich currently can be unattractive to
marketing authorization holders. It should be up to eachMember State to decide on
whether to introduce electronic leaflets only, or not, depending on the specific
circumstancesin that state."
Þann10. október 2019 áttu ÁslaugEinarsdóttir (HRN),Valgerður Gunnarsdóttir (EK-S),Siv
Friðleifsdóttir (EK-S)ástamt Christinu Springfeldt, skrifstofustjóra hjá Norrænu
ráðherranefndinni ogAstrid Utterström, sérfræðingi Norrænu ráðherranefndarinnar, fund
með Dr. FlorianSchmidtog SaraRafaelAlmeida frá framkvæmdastjórn ESBtil að fylgja
bréfinu eftir og fá upplýsingarum þá vinnu semnú fer fram varðandi rafræna fylgiseðla..
Á næstumisserum þarf að halda áfram að fylgja bréfi norrænu heilbrigðisráðherranna eftir
því bréfið er það skjalsemer mest haldfesta í varðandi innleiðingu nýs fyrirkomulags sem
heimilar að styðjast eingönguvið rafræna fylgiseðla. Allir sem koma að hagsmunagæslu
íslandsí málinu þurfa að þekkja vel til efni bréfsins.
Þann17. október stóð íslandfyrir fundi sérfræðingaum rafræna fylgiseðla, í tilefni
formennsku í Norræna ráðherraráðinu, undir yfirskriftinni -Electronic patient information
leaflets in medicines (E-Pil) and patient safety-. https:/lwww.stjornarradid.is/efst-a
baugi/frettir/stok-frett/2019/1O/18/lnnleiding-rafraenna-fyIgisedla-med-Iyfjum
mikilvaegt-hagsmunamal/
Fundinum þarf að fylgja eftir.

Einniger nauðsynlegt aðvinna að framgangi málsinsmeð því að halda áfram góðri
þátttöku í samstarfi EES-ríkjaá sviði lyfjamála hjá EMA, HMA og framkvæmdastjórn ESB
s.s.með þátttöku á fundum lyfjanefndar framkvæmdastjórnarinnar (Pharmaceutical
Committee) og í öðrum hópum semsú nefnd hefur umboð til að skipa ad-hoc, eftir
þörfum.

Staðfesting ráðherr

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur oJI. - til útfyUingar við
mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar)og málsnr.:
Mál á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB.
Stutt lýsing á efni/markmið:
í bréfi frá forseta framkvæmdastjórnar ESBtil framkvæmdastjóra vinnumála, kemur fram
að framkvæmdastjórnin eigi að hefja vinnu við að semja og leggja fram lagatillögu sem
tryggja á að allt launfólk innan ESBhafi sanngjörn lágmarkslaun (e.jair minimum wage). Þá
kemur fram að útfærslan eigi að fara eftir hverju ríki fyrir sig, til aðmynda hvort þetta verði
útfært í kjarasamningumeða í landslögum.Á þetta að fara fram á tímabilinu 2020-2024.Sjá
link hér: httQs:[iec.euroQa.euLcommissionLsitesLbeta-QoliticaILfilesLmission-letter-nicolas-
schmit en.Qdf
Staðamáls innan ESB:
Málið er á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESBog vinna við lagatillöguna að hefjast. Fram
hefur þó komið að þetta verði sett fram í tilskipun.
Hversvegna er málið á forgangslista?
Málið varðar mögulega lagatillögu framkvæmdastjórnarinnar sem á að tryggja að allt
launafólk innan ESBfái sanngjörn lágmarkalaun. Tillaganmun varða vinnumarkað á íslandi
og því er mikilvægt að fylgst sé náið með þróun tillögunnar út frá hagsmunum innlends
vinnumarkaðar.
Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
Samtök aðila á vinnumarkaði.
Markmið með hagsmunagæslu íslands:
Að það náist að tryggja að sjónarmiðum, hvað varðar hagsmuni íslands, verði komið á
framfæri á meðan lagatillagan er enn í mótun, verði talin þörf á því.
Markhópur (stofnanir ESB,þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
Framkvæmdastjórn ESB.
Tímamörk:
Erfitt er að segjatil um tímamörk en framkvæmdastjórn ESBmiðar við að tillagan verði lögð
fram á vormánuðum 2020.
Tengiliðir hjá ESB:
DGEmployment.
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Hilde Arntzen.
Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu(tilgreina Reykjavík og/eða fulltrúa í Brussel):
Félagsmálaráðuneytiðí samstarfi við starfsmenn í sendiráðinu í Brussel.
Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa vinnumarkaðar og starfsendurhæfingar, félagsmálaráðuneytið.
Hvernig skal hagsmunagætt?
Á meðan málið er á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESBmun ísland geta nýtt sér þátttöku
sínaí norrænu samstarfi á sviði vinnumála til að komasjónarmiðum áframfæri sameiginlega
með hinum Norðurlöndunum en þar fara einnig fram umræður um þessi mál. Þá mun
ráðuneytið til að mynda koma sjónarmiðum sínum á framfæri við framkvæmdastjórnina,
m.a. í gegnum vinnuhóp EFTA.Efað lagatillögu verður, mun ráðuneytið fylgjast með þróun
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málsins og framvindu þess í ráðherraráðinu og á Evrópuþinginu. Ráðuneytið mun enn
fremur eiga virkt samráð við samtök aðila á vinnumarkaði en þau taka þátt í umræðunni
erlendis, það er segja á grundvelli ETUCog BuisnessEurope. Þámun ráðuneytið taka þátt í
því formlega samráði sem stendur til boða þegar lagatillögur eru lagðar fram innan
framkvæmdastjórnar ESB og leggja tímanlega fram tillögur/umsagnir sem taka mið af
hagsmunum íslands.
Staðfesting ráðherra

<,

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu íslands gagnvart ESB

2020

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og Evrópuþinginu
og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar) og málsnr.:
COM (2016) 815. Tillaga um breytingu á reglugerðum (EB) nr. 883/2004 um samræmingu
almannatryggingakerfa milli aðildarríkjanna og á nr. 987 /2009 um framkvæmd fyrrnefndu
reglugerðarinnar. Almannatryggingareglugerðirnar eru hluti EES-samningsins.
Stutt lýsing á efni/markmið:
Lagðar eru til breytingar á ákvæðum almannatryggingareglugerðanna um rétt til
atvínnulevslsbéta við för milli ríkjanna, bætur vegna langtímaumönnunar,
almannatrvgglngar útsendra starfsmanna og aðgengi fólks, sem ekki er virkt á vinnumarkaði
en sem-fer á( milli ríkjanna, að tilteknum félagslegum bótum við dvöl í öðru ríki. Tillagan
miðalað því ~ auka og styrkja réttindi þeirra sem fara á milli ríkjanna eða sækja vinnu yfir
landa~ri tíl bóta og greiðslna á sviði almannatrygginga.
Staða m~'lsl!1tlan ESB:
Samkomulag liggur fyrir í ráðinu um tillöguna í heild (general approach, EPSCOjúní 2018)
sem felur í sér töluverðar breytingar frá upphaflegu tillögunni. Evrópuþingið samþykkti í
desember 2018 að hefja samingaviðræður við ráðið og þríhliða viðræður hófust í janúar
2019. Bráðabirgðasamkomulag náðist ímars 2019 sem ekki reyndist svo vera meirihluti fyrir
meðal aðildarríkjanna. Ágreiningur er aðallega um atvinnuleysisbætur, framlengingu
greiðslutímabils atvinnuleysisbóta úr landi og samlagningu tryggingartímabila til að öðlast
bótarétt svo og um útsenda starfsmenn. Kosið hefur verið nýtt þing og ný
framkvæmdastjórn er að taka við. Óvíst var vorið 2019 hvort haldið yrði áfram með málið
en í nóvember 2019 hófust þríhliða viðræður að nýju í formennskutíð Finnlands.
Hvers vegna er málið á forgangslista?
Almannatryggingareglugerðirnar eru felldar undir EES-samninginn í heild sinni. Við þær eru
margir viðaukar með sérbókunum og aðlögunum ríkjanna.
Tillagan
• varðar breytingar á gildandi almannatryggingareglum við för eða flutning milli EES

ríkjanna
• kann að leiða til þess að breyta þurfi íslenskum lögum á sviðum er reglugerðirnar taka

til
• getur leitt til þess að fara þurfi fram á aðlögun/sérbókanir við breytingareglugerðina
• leiðir til þess að semja þarf um aðlögun við tiltekna nýja/breytta viðauka við

reglugerðirnar
• getur leitt til þess að taka þurfi upp Norðurlandasamninginn um almannatryggingar.
Helstu hagsmunaaðilar á íslandi:
. Stjórnvöld og þeir einstaklingar sem nýta sér frjálsa för milli íslands og annarra EES-ríkja
Markmið með hagsmunagæslu íslands:
Þar eð óvíst er hver endanleg niðurstaða málsins verður er nauðsynlegt fyrir hagsmuni
íslands að fylgjast vel með þróun málsins og niðurstöðu þess til að geta betur metið líkleg
áhrif tillögunnar hér á landi verði hún samþykkt, þar með talið
• á innlenda löggjöf, t.d. hvað varðar þörf á lagabreytingum
• á réttindi fólks sem nýtir sér frjálsa för
• á útgjöld ríkissjóðs
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Ennfremur til þess að undirbúa tillögur og tryggja nauðsynlega aðlögun eftir atvikum í
drögum að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
Markhópur (stofnanir ESB,þ.á.m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):
• Á vinnslustigi:

Framkvæmdastjórnin, ráðið og Evrópuþingið
• Þegargerðin hefur verið samþykkt:

EEASog ESBvið samningudragaað ákvörðun sameiginleguEES-nefndarinnarog
aðlögun við gerðina Sjálfaog/eða viðaukanameð henni.

Tímamörk:
Stefna ber að því að drög að ákvörðun sameiginleguEES-nefndarinnarliggi fyrir eins fljótt
og unnt er eftir að gerðin hefur verið samþykkt af ESB
Tengiliðir hjá ESB:
DGEmployment, SocialSecurity 02, DavidDion
Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:
Hilde Arntzen
Ráðuneyti semannast hagsmunagæslu(tilgreina Reykjavíkog/eða fulltrúa í Brussel):
Félagsmálaráðuneytiðásamt heilbrigðisráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti.
Málið varðar málaflokka sem falla undir þessl ráðuneyti.
Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:
Skrifstofa húsnæðisog lífeyrismála
Hvernig skal hagsmunagætt?
Lögðer áherslaá að fylgjast vel með þróun málsinsí gegnumvinnu EFTA-vinnuhópsinsum
almannatryggingar, á fundum framkvæmdaráðs ESBum samræmingu
almannatryggingakerfa sem hefur yfirumsjón með almannatryggingareglugerðunumog
ísland hefur áheyrnaraðiId og sækir alla fundi semog í gegnumvinnu í norrænu
almannatrygginganefndina en norrænt samstarf á þessusviði er mjög mikilvægt fyrir
Island.

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við mat á árangri):
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Forgangslisti ríkisstjórnar vegna hagsmunagæslu Íslands gagnvart ESB

2020-2021

Málefni (á forstigi hjá framkvæmdastjórn ESB,vinnslustigi hjá ráðinu og
Evrópuþinginu og ef þörf er á við undirbúning ákvörðunar sameiginleguEES
nefndarinnar) ogmálsnr.:

Samræmdar sóttvarnaaðgerðir vegna Covid-19 þegar kemur að ferðum innan ESB/EES
svæðisins.
Stutt lýsing á efni/markmið:

Frá því í mars 2020 hafa EES-ríkin haft með sér samráð um tímabundna takmörkun á
ónauðsynlegum ferðum þriðju ríkja um ytri landamæri ESB/Schengen-svæðisins afvöldum
Covid-19. Framkvæmdin hefur verið mjög mismunandi þegar kemur að
sóttvarnaraðgerðum innan ESB/EES svæðisins þegar kemur að fór yfir innri landamæri
svæðisins sem hefur leitt til takmörkunar á frjálsri fór einstaklinga, vara og biónustu.
Staða máls innan ESB:

Framkvæmdastjórn ESB hefur lagt fram tillögu að ráðstilmælum er varðar samvinnu
aðildarríkja þegar kemur að sóttvarnaraðgerðum ríkjanna þannig að meginreglur um
meðalhóf og jafnræði séu virtar og að frjáls fór einstaklinga, vara og þjónustu sé takmörkuð
eins hóflega og hægt er. Ef tillögurnar færu í gegn óbreyttar og um þær væri rík samstaða
gæti reynst erfitt fyrir íslensk stjórnvöld að halda til streitu óbreyttu fyrirkomulagi
sóttvarnaaðgerða við komu tillandsins jafnvel þótt einungis yrði um tilmæli að ræða.
Ráðherraráð ESB fjallar nú um málið og hefur samstarfsríkjum innan Schengen, Íslandi,
Noregi, Sviss og Liechtenstein, verið veitt sérstök undanþága til að koma að mótun
tillögunnar hjá ráðinu.

Hvers vegna er málið á forgangslista?

Það er stórt hagsmunamál fyrir Ísland að fylgjast vel með framvindu málsins hjá ráði ESB.
Hagsmunagæslan fælist m.a. í því að beita sér fyrir því að tilmælin veiti ákveðinn
sveigjanleika svo Ísland geti áfram viðhaft þær sóttvarnaaðgerðir, við komu tillandsins,
sem íslensk stjórnvöld telja nauðsynlegar til verndar heilbrigði almennings. Jafnframt þarf
að skapa skilning annarra Evrópuríkja á mögulegri sérstöðu Íslands sem eyríkis þar sem
tiltölulega vel hefur gengið að koma böndum á farsóttina.
Helstu hagsmunaaðilar á Íslandi:

Almenningur, heilbrigðisstofnanir, mennta- og menningargeirinn, atvinnulíf og
ferðaþjónusta.

Markmið með hagsmunagæslu Íslands:

Standa vörð um forræði íslenskra stjórnvalda á sóttvarnaaðgerðum við komu tillandsins.
Hafa áhrif á stefnumótun Evrópusambandsins þannig að tillit sé tekið til mismunandi
aðstæðna í aðildarríkjum EES. Færa fram upplýsingar um lykilatriði í góðum árangri
Íslands við að hafa hemil á farsóttinni. Beita sér fyrir samstarfi um atriði eins og
gagnkvæma viðurkenningu vottorða og forskráningu farþega.
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Markhópur (stofnanir ESB, þ.á m. framkvæmdastjórn, ráðið og Evrópuþingið o.fl.):

Ráðherraráð og framkvæmdastjórn ESB. Aðildarríki EES, ekki síst þau þar sem nálgun er
svipuð og á Íslandi, t.d. Noregur, Finnland, Eystrasaltsríkin og Írland.

Tímamörk:

Líklegt er að þetta málefni verði ofarlega á baugi uns bóluefni gegn Covid-19 er komið í
víðtæka notkun.

Tengiliðir hjá ESB:

Tengiliður hjá EFTA-skrifstofunni:

Ráðuneyti sem annast hagsmunagæslu:

Forsætisráðuneytið, heilbrigðisráðuneytið, dómsmálaráðuneytið.

Skrifstofa ráðuneytis sem annast hagsmunagæslu:

Hvernig skal hagsmuna gætt?

Fulltrúar Íslands sækja fundi í helstu sérfræðinganefndum þar sem málið er rætt og
jafnframt fundi fastafulltrúa ESB-ríkjanna (COREPER). Sóttvarnalæknir annast samskipti
við Sóttvarnastofnun Evrópu (ECDC).

Eftirfylgni (fundir, símtöl, formlegar tillögur o.fl. - til útfyllingar við mat á árangri):
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